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Divulgadas as regras para a promoção O Fumdica conta com
a tua colaboração
por mérito do próximo ano

Ainda no dia 17, a Caixa Econômica Federal divulgou, através de
cartilha, as regras referentes ao processo de avaliação para a promoção
por mérito de 2011. Matéria publicada
na página www.contrafcut.org.br, em
22/12, afirma: “definidas em negociação entre banco e trabalhadores na comissão paritária específica para o
tema, as regras divulgadas pelo banco incluem muitas reivindicações dos
bancários, mas apresentam pontos
que podem ser melhorados”.

Ainda segundo a matéria, o método de avaliação será cruzado, com
auto-avaliação, avaliação entre colegas e pelo gestor da unidade. Os
gestores também serão avaliados por
este método e cada funcionário será
submetido à avaliação de 10 colegas
escolhidos aleatoriamente.
A definição final dos promovidos
se dará da seguinte forma: serão contemplados com um delta os funcionários que, numa escala de 0 a 10, atingirem uma nota igual ou superior a 8,2.

SANTANDER

Terceirização: mantida a contratação
de caixas e atendentes temporários

Em reunião realizada com a diretoria do Santander no dia 17, a
Contraf-CUT criticou duramente o
Projeto Verão 2010/2011 e cobrou
sua revogação. A Contraf ponderou
que vários bancos incentivam o deslocamento de funcionários de outras
agências para o litoral durante o verão para o auxílio no atendimento dos
clientes. O Banespa e o Meridional,
por exemplo, adotavam esse procedimento medida. O projeto prevê a
contratação, através de empresa
terceirizada, de 40 caixas temporá-

rios e 100 atendentes de
autoatendimento para trabalharem
em agências do litoral, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Por seu turno, o banco ficou de dar
um retorno sobre a reivindicação da
Contraf até o dia 22.
E a resposta não foi positiva
para os trabalhadores: o Santander
está mantendo a implementação do
projeto. Agora, o movimento sindical
estuda medidas a serem adotadas na
defesa dos direitos dos trabalhadores
e contra a terceirização.

POLÍTICA

O colega Renir Renato Resener,
funcionário do Banco do Brasil, convida
novamente bancárias e bancários a
fazerem doações ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Fumdica). Os recursos
arrecadados serão repassados às
entidades de amparo às crianças
carentes, de rua ou em situação de
risco, de nossa cidade. A Lei de nº 9532,
de 1997, dispõe que as pessoas físicas
podem destinar até 6% do seu Imposto
de Renda devido para doações ao
Fumdica. As doações podem ser feitas
através de Doc ou depósito identificado
até a terça-feira, 30/12, a crédito da
Prefeitura Municipal de Passo
Fundo/Fumdica, CNPF 87.612.537/
0001-90, nos bancos a seguir:
Banrisul: Agência 0310, conta número
04.034.967-00.
Banco do Brasil: Agência 0092-2,
conta número 18.390-3.
Caixa Econômica Federal: Agência
0494, conta número 601-3.
PIADINHA
A curiosidade do Juquinha
— Mãenhê, o que é mamex?
— É uma coisa que as mulheres
usam nos seios.
— E o que é cutex?
— É uma coisa que as mulheres
usam nas unhas.

Um acinte ao povo brasileiro

No Congresso Nacional, senadores e deputados aumentaram
seus vencimentos em mais de 60%
Há poucos dias, senadores e
deputados
federais
se
autoconcederam um aumento em
mais de 60% em seus vencimentos
- mais precisamente, 61,8%. Tal
medida só contribui para piorar
ainda mais a imagem da classe
política em geral perante o povo
brasileiro.
Quase ao mesmo tempo, o
povo brasileiro era surpreendido por
outra notícia negativa: o Orçamento

da União prevê que o salário
mínimo chegue a somente R$
540,00 no próximo ano. Ou seja,
não haverá aumento real para o
mínimo em 2011. Uma grande
“pisada na bola” do governo Lula
em seus últimos dias de mandato.
Diante disso, o aumento dos
vencimentos dos parlamentares
se torna ainda mais escandaloso
e só pode ser considerado acinte
à população brasileira.
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